
Handleiding VERO fietsroute Bierbeek 
Sinds januari 2020 loopt een bewegwijzerde verkeerseducatieve route (VERO) voor jonge fietsers dwars door 

Bierbeek.  

Langs deze route van 6,5 km leggen leerlingen van de Bierbeekse scholen in het zesde leerjaar hun fietsexamen 

af. Ook (groot)ouders kunnen deze route gebruiken voor een educatieve fietstocht met hun (klein)kinderen.  

Volg de blauwe borden met gele pijlen en leer kinderen fietsen in het echte verkeer. Op deze fietsroute oefen  

je 10 vaardigheden waaronder de vijf basisverkeersvaardigheden: rechts op de rijbaan fietsen, rechts afslaan,  

links afslaan (zonder voorsorteren), langs een hindernis fietsen en voorrang verlenen.  

 

 

Op www.hetgrotefietsexamen.be/politiezones-en-gemeentebesturen/vaardigheden kan je een filmpje bekijken met  

duidelijke richtlijnen voor het correct uitvoeren van de vijf basisvaardigheden. 

 
 
Op deze route leer je volgende vaardigheden die getest worden op het fietsexamen 

1. Rechts afslaan 
2. Langs een hindernis fietsen 
3. Links afslaan zonder voorsorteren 
4. Voorrang geven op kruispunt met omgekeerde driehoek en haaientanden 
5. Fietsen op een rotonde 
6. Rechts afslaan 
7. Voorrang verlenen 
8. Rechts op de rijbaan fietsen 
9. Voorrang verlenen op een kruispunt met stopbord en haaientanden 
10. Oversteken op een fietsoversteekplaats 



    1. Hoek Speelpleinstraat met Bevekomsestraat      2. Bevekomsestraat 

 
    Rechts afslaan 

    De fietser: 
- kijkt tijdig om over de linkerschouder en 

blijft ondertussen rechtdoor fietsen; 
- kondigt het manoeuvre aan door de 

rechterarm uit te steken; 
- mindert snelheid en voert het manoeuvre 

uit met twee handen aan het stuur; 
- slaat rechts af met een korte bocht; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

 

     Langs een hindernis fietsen  
 
     De fietser: 

- vertraagt en kijkt om over de linkerschouder; 
- stopt als een achterop- of tegemoetkomend 

voertuig een gevaar oplevert; 
- steekt de linkerarm uit; 
- wijkt uit naar links en houdt ± 1 meter 

afstand; 
- neemt zijn plaats rechts op de rijbaan weer in; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

 

 

    3. Kruispunt Bevekomsestraat met Krabbesheidestraat 

 

       4. Kruispunt Krabbesheidestraat met Opvelpsestraat 

 

    Links afslaan (zonder voorsorteren) 
 
 
    De fietser: 

- kijkt om, kijkt links en rechts, en houdt 
rekening zowel met achteropkomend 
verkeer als met tegenliggers; 

- kondigt het manoeuvre aan door de 
linkerarm uit te steken; 

- neemt een wijde bocht met twee handen 
aan het stuur; 

- komt in de linkerzijstraat opnieuw uit aan de 
rechterkant van de rijbaan; 

- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

      Voorrang geven op kruispunt met omgekeerde    
      driehoek en haaientanden  
 
       De fietser: 

- rijdt rechts op de rijbaan of het fietspad; 
- vertraagt en kijkt links en rechts op de 

hoofdweg of er een bestuurder aankomt; 
- stopt indien nodig voor de haaientanden; 
- verleent voorrang en vertrekt opnieuw; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 



 

5. Rotonde Opvelpsestraat 

 

   6. Hoek Dorpsstraat met Bergstraat 

 

Fietsen op een rotonde 
 
De fietser: 

- vertraagt als hij de rotonde nadert; 
- verleent voorrang aan het verkeer dat zich al 

op de rotonde bevindt; 
- fietst naar het midden van de 

rechterrijstrook op de rotonde; 
- steekt tijdig de rechterarm uit als hij de 

rotonde verlaat; 
- verleent voorrang aan de voetgangers op 

het zebrapad; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

 
 
 
 

   Rechts afslaan  
 
   De fietser: 

- kijkt tijdig om over de linkerschouder en blijft 
ondertussen rechtdoor fietsen; 

- kondigt het manoeuvre aan door de 
rechterarm uit te steken; 

- mindert snelheid en voert het manoeuvre uit 
met twee handen aan het stuur; 

- slaat rechts af met een korte bocht; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

  7. Bergstraat aan vrije basisschool de Kinderberg       8. Kruispunt Ruisbroekstraat met Dreefstraat 

 
 

  Voorrang verlenen 

  
  De fietser:  

- rijdt rechts op de rijbaan of het fietspad; 
- vertraagt en kijkt of er een voetganger het 

voetpad oversteekt; 
- stopt indien nodig om voorrang te verlenen; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer.  

 

      Rechts op de rijbaan fietsen  
 
      De fietser: 

- rijdt altijd rechts op de rijbaan op minstens 80 
centimeter van geparkeerde auto’s; 

- snijdt de bochten niet af of neemt ze niet te 
wijd; 

- wijkt enkel links uit als er een hindernis is of 
als hij een andere fietser inhaalt; 

- gedraagt zich veilig in het verkeer. 
 



 
 

 9. Kruispunt Ruisbroekstraat met Korbeek-Losestraat 

 

   10. Lindeboom 

 
 
 Voorrang verlenen op een kruispunt met  
 stopbord en haaientanden  
 
 De fietser: 

- rijdt rechts op de rijbaan of het fietspad; 
- vertraagt en stopt aan de haaientanden met 

een voet op de grond; 
- kijkt links en rechts op de hoofdweg of er 

een bestuurder aankomt; 
- verleent zo nodig voorrang en vertrekt 

opnieuw; 
- gedraagt zich veilig in het verkeer. 

  

 
   Oversteken op een fietsoversteekplaats 
 
 
    De fietser: 

- vertraagt als hij de fietsoversteekplaats 
nadert; 

- stopt en kijkt meerdere keren links en rechts; 
- steekt al fietsend over als de rijbaan veilig is; 

- kijkt tijdens het oversteken naar links en 
rechts. 

 


